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Nr. 370/07.02.2022 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat azi, data de 07.02.2022, cu ocazia desfăşurării lucrărilor şedinţei  

Consiliului Local al Comunei Tiream, întrunit în Şedinţă ordinară 

 

  

 

         Consiliul local al comunei Tiream, a fost convocat în şedinţă ordinară pentru 

data de 07.02.2022, orele 17,00 în baza  Dispoziţiei nr. 24/2022 emisă de primarul 

comunei Tiream la data de 01.02.2022.  

 

Publicitatea şedinţei s-a realizat prin publicarea Anunţului de şedinţă 

cuprinzând ordinea de zi nr. 280/01.02.2022 pe site-ul comunei Tiream și la avizierul 

primăriei, în conformitate cu prevederile Legii privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală nr. 52/2003 şi a art. 135, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 

 

 Invitaţia consilierilor locali la şedinţă s-a făcut electronic și în scris prin 

convocatorul înregistrat sub nr. 307/02.02.2022.  

 

În urma convocării făcute electronic și în scris, la şedinţă sunt prezenţi un 

număr de 11 consilieri  locali  din totalul de 11 consilieri în funcție, după cum 

urmează: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-József, Man 

Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki  Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, Vinkler 

Valter și Zöld Alexandru. 

 

           După prezența făcută de către secretarul general al UAT Tiream, care a 

constatat că sunt indeplinite prevederile art. 137 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ şedinţa fiind statutară şi potrivit prevederilor art 138 alin (15) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, secretarul general al comunei supune la vot 

Procesul-verbal al şedintei extraordinare cu caracter de îndată anterioare din data de 

22.12.2021. 

 

În calitate de invitați participă dl. Tegzeș Gheorghe-Călin delegatul satului 

Vezendiu, respectiv dl. Indre Nicolae – consilier al primarului.  
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Din partea executivului participă la şedinţa consiliului local: dl. Primar – Tar 

Nicolae și d-l cj. Candid Humă - Secretar general.  

 

 În baza art. 135, alin. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se 

propune suplimentarea ordinii de zi cu 3 puncte și anume: 

- Proiect de hotărâre privind participarea la „Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 

pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațtii de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” și aprobarea indicatorilor tehnico-

enomici pentru proiectul „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE 

ELECTRICE ÎN COMUNA TIREAM , JUDEȚUL SATU MARE”; 

- Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public al comunei a unui 

teren situat în intravilanul comunei Tiream, str. Principală, jud. Satu Mare; 

 - Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, în 

sumă de 487.466,91 lei, pentru finanţarea  cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a 

bugetului local pe anul 2022; 

 

Dl. primar, Tar Nicolae, prezintă ordinea de zi  a ședinței și o supune aprobării 

consiliului local, prin vot, în conformitate cu prevederile art. 135, alin. (7), din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

  În urma votului deschis, exprimat prin ridicare de mâini, ordinea de zi a 

şedinţei este aprobată cu votul unanimității consilierilor locali prezenți, după cum 

urmează: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-József, Man Niculae, 

Mellau Zsolt, Osotzki  Loránt, Straţi  Vasile, Suciu  Irina, Vinkler Valter și Zöld 

Alexandru.    

 

         În urma supunerii la vot, Ordinea de zi aprobată conţine 15 puncte, care sunt  

dezbătute în următoarea ordine: 

 

1) Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare cu caracter de 

îndată a Consiliului local al comunei Tiream  din data de 22.12.2021; 

2) Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 

3) Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din comuna Tiream pentru anul şcolar 2022 – 2023; 
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4) Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Bugetului  

local  de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul  IV, anul 2022; 

5) Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri şi 

cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2022; 

6) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de 
interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de 
către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social; 

7) Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse 

aferente anului şcolar 2022-2022 pentru elevii Școlii Gimnaziale Tiream; 

8) Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 

Comunei Tiream, județul Satu Mare, pentru perioada 2022-2027; 

9) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor în comuna Tiream pentru anul 2022; 

10) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii :“Amenajarea unui  teren de sport multifuncțional în 

cadrul Școlii primare din localitatea Tiream, județul Satu Mare”; 

11) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii : “Reparații capitale la acoperișul Căminului Cultural 

din localitatea Tiream, județul Satu Mare”; 

         12) Proiect de hotărâre privind participarea la „Programul privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic: stațtii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” și aprobarea 

indicatorilor tehnico-enomici pentru proiectul „STAȚII DE REÎNCĂRCARE 

PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA TIREAM , JUDEȚUL SATU 

MARE”; 

13) Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public al comunei a 

unui teren situat în intravilanul comunei Tiream, str. Principală, jud. Satu Mare; 

 14) Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022, în 

sumă de 487.466,91 lei, pentru finanţarea  cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a 

bugetului local pe anul 2022; 

15) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali. 

 

         Punctul 1 - Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare cu 

caracter de îndată a Consiliului local al comunei Tiream  din data de 

22.12.2021; 
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D-l secretar general cj. Candid Humă, supune aprobării consiliului local 

procesul verbal al şedinţei din data de 22.12.2021, conform art. 138, alin. (15) din 

O.U.G. 57/ 2019 privind Codul administrativ . 

          În urma  votului deschis, exprimat prin ridicare de mâini, procesul verbal  din 

data de 22.12.2021, este aprobat cu 11 voturi “pentru“ 0 voturi “împotrivă” și 0 

abțineri. 

Voturi „pentru” - 11 : Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki  Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru; 

Voturi “împotrivă”: 0 ;    Abţineri: 0 .  

 

După aprobarea procesului - verbal de către consiliul local, dl. cj. Candid 

Humă - Secretar general, informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul 

și majoritatea, necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi informează consilierii 

locali cu privire la prevederile articolului 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, referitor la Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru 

aleşii locali. 

Nici un consilier local nu anunţă faptul că s-ar afla într-un conflict de interese 

cu privire la aprobarea proiectelor de hotărâre aprobate la ordinea de zi.  

D-l secretar general : Constat că nu avem cazuri de incompatibilitate. 

 

Punctul 2 -  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 

 Dl. cj. Candid Humă -Secretar general, prezintă proiectul de hotărâre inițiat 

de dl. primar Tar Nicolae.  

Preşedinţi comisiilor  de specialitate  nr. 3, prezintă avizul de aprobare acordat 

proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. Secretar general: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect de 

hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre, adoptând Hotărârea nr. 1/2022. 
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          Dl. preşedinte de şedinţă, consilier local Kaposi István-József, preia 

lucrările şedinţei consiliului local şi supune dezbaterii și aprobării proiectele de 

hotărâre aprobate la ordinea de zi, respectiv: 

 

 Punctul 3 -  Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Tiream pentru anul şcolar 

2022 – 2023; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat. 

Preşedintele comisiei de specialitate nr. 3, prezintă avizul de aprobare acordat 

proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre, adoptând Hotărârea nr. 2 /2022. 

 

Punctul 4 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie 

al Bugetului  local  de venituri şi cheltuieli  al Comunei Tiream pe trimestrul  

IV, anul 2022; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedintele comisiei  de specialitate  nr. 1, prezintă avizul de aprobare acordat 

proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 
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Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre, adoptând Hotărârea nr. 3 /2021. 

 

Punctul 5 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de 

venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2022; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedintele comisiei  de specialitate  nr. 1, prezintă avizul de aprobare acordat 

proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre, adoptând Hotărârea nr. 4 /2022. 

 

Punctul 6 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi 

de lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă 

prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia 

beneficiară de ajutor social; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedintele comisiei  de specialitate  nr. 3, prezintă avizul de aprobare acordat 

proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 
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Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre, adoptând Hotărârea nr. 5 /2022. 

 

Punctul 7 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și 

numărului de burse aferente anului şcolar 2022-2022 pentru elevii Școlii 

Gimnaziale Tiream; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedinții comisiilor  de specialitate  nr. 1 și 3, prezintă avizele de aprobare 

acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre, adoptând Hotărârea nr. 6 /2022. 

 

Punctul 8 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare locală a Comunei Tiream, județul Satu Mare, pentru perioada 2022-

2027; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedinții comisiilor  de specialitate  nr. 1, 2 și 3, prezintă avizele de aprobare 

acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 
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Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre, adoptând Hotărârea nr. 7 /2022. 

 

Punctul 9 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi 

acoperire a riscurilor în comuna Tiream pentru anul 2022; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedintele comisiei  de specialitate  nr. 2, prezintă avizul de aprobare acordat 

proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre, adoptând Hotărârea nr. 8 /2022. 

 

Punctul 10 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii :“Amenajarea unui  teren de sport 

multifuncțional în cadrul Școlii primare din localitatea Tiream, județul Satu 

Mare”; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedinții comisiilor  de specialitate  nr. 1, 2 și 3, prezintă avizele de aprobare 

acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 
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Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre, adoptând Hotărârea nr. 9 /2022. 

 

Punctul 11 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii : “Reparații capitale la acoperișul 

Căminului Cultural din localitatea Tiream, județul Satu Mare”; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedinții comisiilor  de specialitate  nr. 1, 2 și 3, prezintă avizele de aprobare 

acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre, adoptând Hotărârea nr. 10 /2022. 

 

Punctul 12 -  Proiect de hotărâre privind participarea la „Programul 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din 

punct de vedere energetic: stațtii de reîncărcare pentru vehicule electrice în 

localități” și aprobarea indicatorilor tehnico-enomici pentru proiectul „STAȚII 

DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA 

TIREAM , JUDEȚUL SATU MARE”; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedinții comisiilor  de specialitate  nr. 1, și 2, prezintă avizele de aprobare 

acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  
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Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre, adoptând Hotărârea nr. 11 /2022. 

 

Punctul 13 -  Proiect de hotărâre privind însușirea în domeniul public al 

comunei a unui teren situat în intravilanul comunei Tiream, str. Principală, 

jud. Satu Mare; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedinții comisiilor  de specialitate  nr. 1, 2 și 3, prezintă avizele de aprobare 

acordate proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

calificate a consilierilor locali prezenti, respectiv 8 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  

Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre, adoptând Hotărârea nr. 12 /2022. 

 

Punctul 14 -  Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării 

excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 

aferent anului 2022, în sumă de 487.466,91 lei, pentru finanţarea  cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022; 

 Dl. primar Tar Nicolae, inițiatorul proiectului, prezintă proiectul de hotărâre 

inițiat.  

Preşedintele comisiei  de specialitate  nr. 1, prezintă avizul de aprobare acordat 

proiectului de hotărâre, fără obiecţiuni. 

Secretar general: Cvorumul necesar pentru aprobarea acestui proiect de 

hotarare conform art. 139 alin (3) din OUG nr. 57/2019 este votul majoritatii 

absolute a consilierilor locali prezenti, respectiv 6 voturi ’’pentru’’. 

Dl. preşedinte de şedinţă: dacă sunt observaţii sau intervenţii la acest preiect 

de hotărâre.  
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Nefiind alte observaţii sau intervenții se supune la vot proiectul de hotărâre. 

Cu 11 voturi ’’pentru’’: Alt Antal, Băbțan Dorel, Budai Csaba, Kaposi István-

József, Man Niculae, Mellau Zsolt, Osotzki Loránt, Straţi Vasile, Suciu Irina, 

Vinkler Valter și Zöld Alexandru, 0 voturi ’’împotriva’’, 0 ’’abțineri’’, se aprobă 

proiectul de hotărâre, adoptând Hotărârea nr. 13 /2022. 

 

Punctul 15 -  Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor 

locali 

 

Dl. Primar informează consilierii locali cu privire la Raportul primarului pe 

anul 2021, respectiv la viitoarele proiecte care urmează a fi începute sau 

implementate în cursul anului 2022 cum ar fi: realizare PUG, Strategia Națională 

Anticorupție, Satutul Comunei, schimbare sirene, construire bazin înot didactic și 

agrement, construire sală de sport, foraj puț apă termală, stație gaz în parteneriat cu 

alte comune învecinate, pietruire drumuri de legătură etc. 

În continuare, au loc diverse discuții pe fondul proiectelor enumerate mai sus, 

consilierii locali fiind de acord cu toate propunerile făcute de către dl. Primar. 

Dl. preşedinte de şedinţă, consilier local Kaposi István-József, mulţumeşte 

consilierilor și invitaților pentru participarea la şedinţă şi declară încheiate lucrările 

şedinţei consiliului local, convocat în şedinţă ordinară prin Dispoziţia nr. 24 emisă 

de primarul comunei Tiream la data de 01.02.2022. 

 

                                             Tiream, la  07.02.2022 

 

 

 

    Preşedinte  de  şedinţă,                                 Secretar general UAT Tiream 

Consilier local: Kaposi István-József                                 cj. Candid Humă  
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